
TIÊU CHUẨN 11 – ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP 

 

Đánh giá học tập của sinh viên về các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng kiến tạo sản 

phẩm, quy trình, và hệ thống, cũng như kiến thức chuyên ngành 

 Mô tả: Đánh giá học tập của sinh viên là việc đo lường xem mỗi sinh viên đạt được các 

chuẩn đầu ra cụ thể tới mức độ nào. Các giảng viên thường tiến hành việc đánh giá này trong phạm vi 

các môn học của họ. Việc đánh giá học tập hiệu quả dùng nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với 

các chuẩn đầu ra liên quan đến kiến thức chuyên ngành, cũng như các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và 

các kỹ năng kiến tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống, như được mô tả trong Tiêu chuẩn 2. Những 

phương pháp này có thể bao gồm các bài thi viết và vấn đáp, sự quan sát thành tích của sinh viên, các 

mức thang xếp hạng, những sự phản hồi từ sinh viên, bài viết chuyên đề, hồ sơ thành tích cá nhân, và 

sự đánh giá đồng cấp và tự đánh giá. 

 Cơ sở lý luận: Nếu chúng ta coi trọng các kỹ năng cá nhân và giao tiếp, và các kỹ năng kiến 

tạo sản phẩm, quy trình, và hệ thống; và đúc kết các kỹ năng này vào trong chương trình đào tạo và các 

trải nghiệm học tập, thì chúng ta phải có những quy trình đánh giá hiệu quả để đo lường chúng. 

Những thể loại chuẩn đầu ra khác nhau sẽ đòi hỏi những phương pháp đánh giá khác nhau. Ví 

dụ, các chuẩn đầu ra liên quan đến kiến thức chuyên ngành có thể được đánh giá với các bài thi vấn 

đáp và viết, trong khi các chuẩn đầu ra liên quan đến các kỹ năng thiết kế - triển khai tốt hơn là nên 

được đánh giá bằng sự quan sát được ghi hình lại. Sử dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau sẽ 

thích ứng được với nhiều cách thức học tập khác nhau, và làm tăng mức độ tin cậy và giá trị của các dữ 

liệu đánh giá. Vì vậy, việc xác định thành quả về các chuẩn đầu ra dự định của sinh viên có thể được 

tiến hành một cách tự tin hơn. 

 Minh chứng: 

- Có các phương pháp đánh giá phù hợp với tất cả các chuẩn đầu ra. 

- Triển khai thành công các phương pháp đánh giá. 

- Xác định thành quả của sinh viên dựa trên các dữ liệu tin cậy và có giá trị. 


